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ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน  
วาดวยการปฏิบัติหนาที่ของผูตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546 

 

แนวทางปฏิบตัิหนาท่ีของผูตรวจสอบภายใน 
 

การปฏิบัติหนาที่ของผูตรวจสอบภายในควรเปนไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ดังนี้ 
 (1)  ผูตรวจสอบภายในของสวนราชการ ปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรม

ของผูตรวจสอบภายในของสวนราชการที่กําหนด ในระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการตรวจสอบภายใน
ของสวนราชการที่ออกโดยกรมบัญชีกลาง 
             (2) ผูตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ กระทรวงกลาโหม หนวยงานของราชการสวนทองถ่ิน และ
ของหนวยรับตรวจอื่น ใหปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ตามที่กําหนดไวในระเบียบวาดวยการ
ตรวจสอบภายในที่ออกโดยหนวยงานเจาสังกัด หรือหนวยงานที่กํากับดูแลในระดับกระทรวงหรือเทียบเทา 

 กรณีระเบียบวาดวยการตรวจสอบภายในตาม (1) และ (2) มิไดกําหนดใหปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
การตรวจสอบใด ใหปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในที่เผยแพรโดยสมาคมผู
ตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย หรือ Standards for the Professional Practice of Internal Auditing ที่
กําหนดโดย The Institute of Internal Auditors (llA) ฉบับลาสุด 

 

ขอบเขตของการตรวจสอบภายใน 
แนวทางปฏิบัติท่ี 1  

 ผูกํากับดูแลมีหนาที่รับผิดชอบสูงสุดในการทําใหเกิดความมั่นใจวา ฝายบริหารไดจัดใหมีและ
ดํารงรักษาไวซ่ึงระบบการควบคุมภายใน ตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่กําหนดโดยคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน 

      ฝายบริหารมีหนาที่รับผิดชอบจัดใหมี และดํารงไวซ่ึงระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน ที่กําหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน รวมทั้งพิจารณาวินิจฉัยขอตรวจพบและ
ขอเสนอแนะตามรายงานการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใน เพื่อส่ังการใหผูรับผิดชอบดําเนินการตาม
ความเหมาะสมและทันเวลา     ทั้งนี้เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ของหนวยตรวจสอบภายใน  มีประสิทธิผลอยาง
มีประสิทธิภาพ 

   แนวทางปฏิบัติท่ี 2 
 หนวยตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการประเมินการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการกํากับ

ดูแล เพื่อเพิ่มคุณคาและปรับปรุงการดําเนินงาน และชวยใหหนวยรับตรวจสามารถประเมินและปรับปรุง
ประสิทธิผล ของกระบวนการบริหารความเสี่ยง กระบวนการควบคุมและกระบวนการกํากับดูแล เพื่อบรรลุ
วัตถุประสงคที่หนวยรับตรวจกําหนด 
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ขอบเขตของการตรวจสอบภายในโดยทั่วไปรวมถึง 
2.1    การสอบทานและประเมินการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกํากับดูแลของหนวย

รับตรวจ ซ่ึงครอบคลุมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิด : 
(1) ความมั่นใจวาการดําเนินงาน หรือการใชทรัพยากรเปนไปอยางประหยัดมีประสิทธิผล

และประสิทธิภาพ 
(2) ความมั่นใจในความถูกตองครบถวน และนาเชื่อถือของขอมูลการเงินและการดําเนินงาน 
(3) การดูแลรักษาทรัพยสินและผลประโยชนของหนวยรับตรวจมิใหเกิดการสูญเสีย การ

เสียหาย รวมทั้งการเสียหายจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(4) ความมั่นใจวามีการปฏิบัติตามนโยบาย วิธีปฏิบัติงาน กฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ 

             (5) การเสนอแนะการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกํากับดูแลอยางตอเนื่อง 
       2.2    การสอบทานและติดตามแผนการปฏิบัติงานและผลการดําเนินงาน      เพื่อชวยใหหนวย

รับตรวจเกิดผลสัมฤทธิ์ ตามวัตถุประสงคและเปาหมาย 
 2.3   การใหความสําคัญเปนกรณีพิเศษกับสภาพแวดลอม ของความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปอยาง

มีนัยสําคัญ ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกํากับดูแล 
                      

แนวทางปฏิบัติท่ี 3 
หนวยตรวจสอบภายในควรอยูใน โครงสรางการแบงสวนงานของหนวยรับตรวจอยางเปน

ทางการ และมีสถานภาพสูงพอที่จะสามารถปฏิบัติงานไดอยางเต็มที่ โดยใหขึ้นตรงตอผูรับตรวจหรือมีสาย
การบังคับบัญชา ตามที่กระทรวงการคลังหรือผูมีอํานาจตามกฎหมายกําหนดและผูรับตรวจจะมอบหมายให
ผูอ่ืน ควบคุมดูแลและปกครองบังคับบัญชาแทนไมได และจะแตงตั้งใหหัวหนาหนวยตรวจสอบภายในไป
รักษาการในตําแหนงอื่น หรือแตงตั้งผูอ่ืนมารักษาการในตําแหนงหัวหนาหนวยตรวจสอบภายในใน
ขณะเดียวกันไมได และหนวยรับตรวจควรจัดสรรบุคลากรและทรัพยากรที่เพียงพอตอการปฏิบัติหนาที่ของ
หนวยตรวจสอบภายใน อยางเหมาะสมกับปริมาณงาน และความซับซอนของกิจกรรมดานตางๆ ของหนวย
รับตรวจ โดยผูปฏิบัติหนาที่ของหนวยตรวจสอบภายในควรปฏิบัติงานเต็มเวลาและไมควรไปชวย
ปฏิบัติงานอื่นใด ที่ไมใชงานที่เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงานตรวจสอบภายใน 

กรณีหนวยรับตรวจซึ่งไมไดรับการจัดสรรอัตรากําลังดานการตรวจสอบภายใน หรือไดรับแตไม
เพียงพอ ถามีเหตุผลความจําเปนและมีประโยชนคุมคาที่ตองจัดใหมีผูตรวจสอบภายใน หนวยรับตรวจอาจ
มอบหมายบุคลากรภายในที่มีคุณสมบัติเหมาะสมใหทําหนาที่ตรวจสอบภายในตามที่เห็นควร โดยบุคลากร
ดังกล าวตองมีหนาที่ ความรับผิดชอบโดยตรงและตองปฏิบัติ งานตรวจสอบภายในเต็ม เวลา 

       การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่มีความ จําเปนตองอาศัยบุคคลภายนอกหรือผูเช่ียวชาญที่มี
ความรูความสามารถเฉพาะดาน หนวยรับตรวจอาจแตงตั้งผูที่เหมาะสม หรือจางผูเช่ียวชาญจากภายนอก
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แลวแตกรณี ทั้งนี้ตองไมขัดกับระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวของ และหนวยรับตรวจควรกําหนดใหมีการ
จัดทําขอบเขตโดยละเอียดของงานที่จะจางผูเช่ียวชาญ (Terms of Reference) หรือกําหนดคําส่ังแตงตั้ง
บุคคลภายนอกในลักษณะที่สอดคลองกับมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 

ไมวาในกรณีใด การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตองไมขัดหรือแยงตอประโยชนสวนรวมหรือ
ประโยชนทางราชการ หรือกระทบตอความมีอิสระในการปฏิบัติหนาที่ 

 

แนวทางปฏิบัติท่ี 4 
ผูตรวจสอบภายในตองมีความอิสระจากกิจกรรมที่ตรวจสอบ โดยมีสถานภาพที่สามารถ

ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายอยางเปนอิสระตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และใหขอเสนอแนะที่เปน
ประโยชน ปราศจากอคติและมีความเปนกลาง 
ผูตรวจสอบภายในควรอยูในสถานะที่สามารถปฏิบัติงาน โดยปราศจากความมีอคติและการแทรกแซงจาก
บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหนวยงานใดหนวยงานหนึ่ง ไมวาโดยทางตรงหรือทางออมและไมควรปฏิบัติงาน
ตรวจสอบในหนวยงานหรือกิจกรรมที่ตนเคยปฏิบัติมากอน อันจะทําใหหรืออาจทําใหเสียความเปนกลาง
ในการแสดงความเห็น หรืออาจมีการขัดหรือแยงตอประโยชนสวนรวม หรือประโยชนทางราชการ หรือ
กระทบตอความมีอิสระในการปฏิบัติหนาที่ ยกเวนเปนงานใหคําแนะนําปรึกษา 

หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน และผูตรวจสอบภายในตองแจงผูบังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไป
และคณะกรรมการตรวจสอบ (ถามี) ทันทีที่ทราบหรือสงสัยวาตนเองขาดหรือสงสัยวาขาดความเปนกลาง
ในงานตรวจสอบภายใน ที่ไดรับมอบหมายอันเนื่องมาจากการขัดหรือแยงตอประโยชนสวนรวม หรือ
ประโยชนทางราชการ หรือกระทบตอความมีอิสระในการปฏิบัติหนาที่ 

ทั้งนี้ ผูรับตรวจไมควรกําหนดใหหนวยตรวจสอบภายในมีอํานาจสั่งการในเชิงการบริหาร ซ่ึง
อาจสงผลกระทบตอการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นอยางเปนกลาง 

 

       แนวทางปฏิบัติท่ี 5 
ผูตรวจสอบภายในมีบทบาทหนาที่รับผิดชอบ ในการตรวจสอบและประเมินความเพียงพอ ของ

มาตรการควบคุมภายในที่ฝายบริหารกําหนดเพื่อปองกันหรือลดโอกาสการเกิดการทุจริต ทั้งนี้ ฝายบริหาร
ของหนวยรับตรวจเปนผูที่มีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงตอการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต 

การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ตามมาตรฐานวิชาชีพไมสามารถใหหลักประกันวาจะคนพบการ
ทุจริต ผูตรวจสอบภายในไมควรมีหนาที่รับผิดชอบในการปองกันหรือคนหาการทุจริต        แตควรใช
วิจารณญาณในการปฏิบัติงานของตนที่จะสามารถบงชี้ความเสี่ยงตอความเสียหายของการทุจริต     ที่อาจ
เกิดขึ้นได ดังนี้ 

5.1 ในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน ผูตรวจสอบภายในควรพิจารณาและใหความสําคัญ
เปนพิเศษกับจุดออนที่มีสาระสําคัญที่ ตรวจพบจากระบบการควบคุมภายในนั้นวามีความเสี่ยงที่จะเกิด
ทุจริตหรือขอผิดพลาดหรือไม 
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                    5.2 ในการสอบทานกิจกรรมที่ตรวจสอบ ผูตรวจสอบภายในควรตื่นตัวและตระหนักถึงโอกาส
ที่อาจเกิดการทุจริต ซ่ึงรวมถึงการใหคําแนะนําที่มีประโยชนแกฝายบริหารเพื่อปองกันการทุจริต 

5.3 ผูตรวจสอบภายในสามารถเปนสวนหนึ่งของทีมงานการตรวจสอบทุจริต ซ่ึงอาจหมายรวมถงึ
การตรวจสอบการทุจริตที่เกิดแลว หรือการทุจริตที่ยังเปนที่สงสัยอยู 

การปองกันและคนหาการทุจริตเปนงานที่หนวยตรวจสอบภายในชวยฝายบริหาร เพื่อใหการ
ดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคโดยไมมีการทุจริตเปนอุปสรรค ดังนั้นการวางแผนอยางระมัดระวังรอบคอบ
ตลอดจนการจัดลําดับความสําคัญ ของกิจกรรมที่จะตรวจสอบจึงเปนส่ิงสําคัญสําหรับผูตรวจสอบภายใน
หนวยตรวจสอบภายใน จําเปนตองประสานงานกับฝายบริหารอยางใกลชิด และฝายบริหารตองเห็น
ความสําคัญโดยสนับสนุนทรัพยากรที่จําเปนในการทําการตรวจสอบนั้น 

ทั้งนี้ ฝายบริหารควรดําเนินการใหหัวหนาหนวยตรวจสอบภายในไดรับขอมูลเกี่ยวกับการทุจริต
โดยไมชักชา เพื่อใหหนวยตรวจสอบภายในประเมินการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกํากับดูแลที่
มีอยูวาเพียงพอหรือไม และ/หรือ เพื่อวางแผนการตรวจสอบใหสามารถพบหรือลดโอกาสการทุจริต และ
เพื่อใหคําแนะนําฝายบริหารเกี่ยวกับการตรวจสอบในรายละเอียดและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 

                    แนวทางปฏิบัติท่ี 6 
หนวยรับตรวจที่ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนสวนสําคัญ ในการปฏิบัติงานหรือบริหารงาน ควร

จัดใหมีผูตรวจสอบภายในซึ่งมีความรู ความสามารถอยางเพียงพอที่จะตรวจสอบระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อใหสามารถประเมินและใหคําแนะนําเกี่ยวกับการปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
การควบคุม และการกํากับดูแลไดอยางเหมาะสมและเกิดประโยชน  การปฏิบัติหนาที่การตรวจสอบภายใน 

 

       แนวทางปฏิบัติท่ี 7 
ผูตรวจสอบภายในควรประพฤติปฏิบัติตน ตามหลักปฏิบัติที่กําหนดในจริยธรรมของผูตรวจสอบ

ภายใน เกี่ยวกับความมีจุดยืนที่มั่นคง ความเที่ยงธรรม การรักษาความลับ และความสามารถในการปฏิบัติ
หนาที่ เพื่อเปนหลักประกันความมั่นใจในความเที่ยงธรรม และการใหคําแนะนําปรึกษาที่มีคุณภาพ 

 

        แนวทางปฏิบัติท่ี 8 
หนวยรับตรวจควรจัดใหมีเอกสารที่เขียนขึ้นอยางเปนทางการเพื่อกําหนดวัตถุประสงค อํานาจ

หนาที่และความรับผิดชอบของงานตรวจสอบภายใน เพื่อบุคลากรทุกระดับของหนวยรับตรวจมีความเขาใจ
อันดีตอการจัดใหมีหนวยตรวจสอบภายใน รวมทั้งอํานาจหนาที่ของหนวยตรวจสอบภายใน 

หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในควรจัดทํา และเสนอเอกสารขางตนของหนวยตรวจสอบภายใน
ตอผูรับตรวจเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดวยความเห็นชอบของผูกํากับดูแล หรือคณะกรรมการตรวจสอบ (ถามี) 
ทั้งนี้ควรมีการสื่อสารเอกสารดังกลาวใหบุคลากรทุกระดับของหนวยรับตรวจทราบทั่วกัน โดยเอกสารนั้น
ควรมีสาระสําคัญอยางนอย ดังนี้ 
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                     (1) วัตถุประสงค และขอบเขตของการตรวจสอบภายใน และ 

 (2)  สายการบังคับบัญชา อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของหนวยตรวจสอบภายในเอกสาร
ดังกลาว ควรระบุถึงการใหอํานาจหนาที่หนวยตรวจสอบภายในเกี่ยวกับ 
         1)   การเขาถึงและติดตอส่ือสารโดยตรงกับบุคลากรของหนวยรับตรวจ 
         2)   การเขาถึงขอมูลและแฟมขอมูลตางๆ ของหนวยรับตรวจ รวมถึงขอมูลดานการบริหารและ
รายงานการประชุมของฝายบริหาร 
         3)   การตรวจสอบกิจกรรมและสวนงานตางๆ ของหนวยรับตรวจ 
        4)    การปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบภายใน ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูรับตรวจ 
 
                     แนวทางปฏิบัติท่ี 9 
                     กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในหมายรวมถึงการจัดทําแผนการตรวจสอบ การ
ตรวจสอบ การวิเคราะหและประเมินขอมูลท่ีไดจากการตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและการ
ติดตามผลการปฏิบัติตามขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายใน 

ภาระหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยตรวจสอบภายใน ตามกระบวนการปฏิบัติงานดังกลาว 
โดยทั่วไปครอบคลุมถึงการตรวจสอบและการประเมินผลสําเร็จของทุกกิจกรรมในหนวยรับตรวจการ
ตรวจสอบภายใน จึงสามารถกระทําไดเปน 3 ประเภทหลัก คือ (1) การตรวจสอบดานการดําเนินงาน (2) 
การตรวจสอบดานการเงิน และ (3) การตรวจสอบดานการปฏิบัติตามขอกําหนด 

การตรวจสอบภายในจึงไมควรเนนการตรวจสอบประเภทใดประเภทหนึ่ง โดยเฉพาะแตควร
เลือกประเภทของการตรวจสอบที่เหมาะสมที่สุด โดยขึ้นอยูกับวัตถุประสงคการตรวจสอบของหนวยรับ
ตรวจที่กําหนดไวในเอกสารตามที่กลาวไวในแนวทางปฏิบัติที่ 8 และความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญตอการบรรลุ
วัตถุประสงคของหนวยรับตรวจที่เปนผลจากการประเมินการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกํากับดูแล 

การประเมินการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกํากับดูแล อาจกระทําไดดังนี้ 
(1)   การบริหารความเสี่ยง 
         กระทําไดโดยการประเมินการระบุความเสี่ยง การวิเคราะหความเสี่ยง และการจัดการความ

เสี่ยงที่มีนัยสําคัญ เพื่อใหขอเสนอแนะปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในใหมี
ประสิทธิภาพ 

(2) การควบคุม 
       กระทําไดโดยการประเมินประสิทธิผล และประสิทธิภาพของการควบคุม และสงเสริมใหมี

การปรับปรุงการควบคุมอยางตอเนื่อง 
(3) การกํากับดูแล 
       กระทําไดโดยการประเมินและปรับปรุงกระบวนการกํากับดูแลใหดีขึ้น โดย 
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         - การกําหนดเปาหมายของการดําเนินงานของหนวยรับตรวจ และส่ือสาร ใหผูที่เกี่ยวของทราบ 

  - การติดตามผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด 
  - การใหความมั่นใจวา บุคลากรของหนวยรับตรวจมีความรับผิดชอบตอ ผลการตัดสินใจ และ

ผลการปฏิบัติหนาที่ และ 
  - การรักษาไวซ่ึงคุณคา หรือผลประโยชนของหนวยรับตรวจและผูที่เกี่ยวของ 
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